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Gerdau (GGBR4 – Venda) 

Alta recente nos fez mudar a recomendação 

Revisamos nossas projeções para Gerdau, incorporando expectativas mais otimistas para o 
próximo ano.  Além disso, atualizamos as estimativas para o 4T19.  Com isso, elevamos o 
Preço Justo de GGBR4 para R$ 21,50/ação, vindo de R$ 18,50.  No entanto, com a forte 
alta que a ação teve recentemente, sua cotação está acima do nosso Preço Justo e 
recomendamos a Venda.  Nos primeiros nove meses de 2019, a Gerdau apresentou 
resultados fracos, com queda de vendas, receita, EBITDA e lucro líquido.  Porém, logo após 
a divulgação do resultado do 3T19, a empresa realizou uma reunião com analistas e 
mostrou expectativas positivas para a recuperação dos resultados, sendo que GGBR4 
fechou cotada a R$ 14,73/ação no dia anterior a esta reunião.  Assim, acreditamos que 
depois de uma alta de 46,4% desde este evento, a ação já incorporou a expectativa 
positiva de recuperação dos resultados. 

É importante destacar os seguintes pontos da Gerdau: 

• 4T19: Os resultados da empresa no quarto trimestre são normalmente mais fracos 
que os períodos anteriores.  Isso decorre do menor nível de atividade dos 
consumidores de aço neste período, em função dos feriados no final do ano, férias 
coletivas e o inverno no hemisfério norte.  Os resultados da Gerdau no 4T19 devem 
ser divulgados no dia 19 de fevereiro de 2020; 

• Operação de Negócios (ON) Brasil: Os números do 4T19 devem ser impactados por 
paradas realizadas nas usinas, levando a um menor volume de produção e vendas.  
Com menor produção, o custo deve subir, o que ajuda a comprimir as margens.  Por 
outro lado, projetamos uma diminuição de estoques e capital de giro, o que permite 
o aumento do fluxo de caixa livre com redução da dívida líquida.  Dessa forma, 
estimamos que a Gerdau apresente vendas menores no mercado interno, 
parcialmente compensadas pelo aumento das exportações resultando em queda das 
margens de rentabilidade; 

• ON América do Norte: Esperamos um resultado mais fraco que no 3T19 também 
nesta região.  Verificamos que o metal spread (diferença entre os preços da sucata e 
do produto final) caiu em torno de US$ 30 por tonelada durante o 4T19.  Com 
vendas que devem ficar menores que no trimestre anterior e preços mais baixos, a 
rentabilidade desta região deve cair.  Porém, para o 1T20 esta situação deve ser 
revertida, dado que a Gerdau nos Estados Unidos anunciou recentemente dois 
aumentos de preços para recompor as margens. O primeiro aumento foi feito em 
dezembro/2018 de US$ 30 por tonelada, sendo o segundo anunciado neste mês 
(US$ 25/t); 

• ON América do Sul: Os números desta região têm sido positivos nos últimos 
trimestres, devido ao forte crescimento da economia dos países da região, com 
destaque para Peru e Colômbia.  Assim, estimamos que os números do 4T19 ficarão 
próximos do trimestre anterior, o que é positivo, considerando a sazonalidade; 
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deste relatório. 

 

Dados da Ação
Cotação atual (R$) R$ /ação 21,57
Preço justo  R$ /ação 21,50
Potencial % -0,3

Var. 52 sem. (Min/Max) R$ /ação
Total de ações 1.719,7
Ações Ordinárias 33,7
Free Float 55,5
Vol. Méd, diário (1 mês) 255,4
Valor de Mercado 37.093

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.
GGBR4 1,3% 7,8% 46,2%
Ibovespa 1,5% 2,4% 24,3%
Cotação de 17/01/2020

Principais Múltiplos 2018 2019E 2020E
P/L (x) 10,2 29,7 18,9
VE/EBITDA (x) 5,3 8,6 7,1
ROE (%) 9,0 4,6 6,9
Div. Liq./EBITDA (12m) (x) 1,7 2,1 1,6
Receita Líquida (R$ mm) 46.159 40.104 41.812
Lucro Líquido (R$ mm) 2.326 1.250 1.966
Margem Bruta (%) 13,3 10,9 13,3
Margem EBITDA (%) 14,4 14,2 16,2
Margem Líquida (%) 5,0 3,1 4,7
Payout (%) 32,9 35,0 35,0
Retorno Dividendo (%) 2,1 1,2 1,9
Cotação/VPA (x) 1,0 1,4 1,3

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

11,51 - 22,16

Fonte: Economática. Projeções: Planner Corretora.
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• ON Aços Especiais: Durante o quarto trimestre este segmento normalmente tem 
um desempenho mais modesto, com a retração sazonal da produção de veículos 
nos Estados Unidos.  Com isso, os números de aços especiais no 4T19 devem ser 
mais fracos que no trimestre anterior. 

Evolução dos resultados: Em 2018 e 2019 a Gerdau se recuperou dos fracos resultados 
apresentados entre 2015 e 2017.  Em 2019, houve queda de vendas e receita, 
principalmente em função das negociações de ativos realizadas no ano anterior.  A Gerdau 
vendeu em 2018 suas operações de fio-máquina na América do Norte, vergalhões na 
América do Sul (Chile) e ações especiais na Índia.  Porém, os aumentos de preços e a 
concentração em operações mais rentáveis, permitiu ganhos de margem em 2019. 

 

No 3T19, os números da Gerdau mostraram grandes quedas nas vendas, na receita, 
margens e no lucro.  O resultado também foi prejudicado pelos custos da reforma do Alto 
Forno nº 1 de Ouro Branco (R$ 238 milhões). 

Gerdau - Resultados Acumulados em 9 Meses
R$ milhões 9M2019 9M2018 Var.
Vendas - mil t.  
Brasil 4.116 4.225 -2,6%
América do Norte 3.225 4.886 -34,0%
América do Sul 785 1.044 -24,8%
Aços Especiais 1.243 1.637 -24,1%
Total 9.032 11.394 -20,7%

  

Receita (R$ milhões)  

Brasil 12.065 11.799 2,3%
América do Norte 11.281 15.596 -27,7%
América do Sul 2.351 2.982 -21,2%
Aços Especiais 5.305 6.170 -14,0%
Total 30.111 35.260 -14,6%

EBITDA (R$ milhões)  

Brasil 2.096 2.385 -12,1%
América do Norte 1.312 1.350 -2,8%
América do Sul 491 551 -10,9%
Aços Especiais 686 1.072 -36,0%
Total 4.581 5.253 -12,8%

Preço Médio (R$/t)  

Brasil 2.931 2.793 5,0%
América do Norte 3.498 3.192 9,6%
América do Sul 2.995 2.856 4,9%
Aços Especiais 4.268 3.769 13,2%
Fonte: Gerdau
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O lucro líquido da Gerdau no 3T19 foi de R$ 298 milhões (R$ 0,17 por ação), 22,4% menor 
que 2T19 e 63,4% abaixo do mesmo trimestre do ano passado.  Sem os itens não 
recorrentes, o lucro do trimestre seria de R$ 408 milhões (R$ 0,24/ação). 

O EBITDA consolidado do 3T19 de R$ 1.472 milhões ficou 7,3% menor que no trimestre 
anterior e 27,6% abaixo daquele verificado no 3T18.  A margem EBITDA ficou 0,8 ponto 
percentual menor que no 2T19 e 1,0 pp inferior ao 3T18.  No acumulado de nove meses, o 
EBITDA consolidado somou R$ 4,6 milhões, valor 12,8% menor que no mesmo período do 
ano passado. O pior desempenho do período ocorreu na América do Norte, onde o EBITDA 
caiu 27,7%, em função da venda de ativos.  No entanto, a margem EBITDA na América do 
Norte subiu 2,9 pp, com a concentração em operações mais rentáveis. 

Para o 4T19, estamos projetando um EBITDA de R$ 1,1 bilhão, valor 22,8% menor que no 
trimestre anterior, e 19,9% abaixo do 4T18.  As principais razões para esta queda forte já 
foram discutidas e são, basicamente, a sazonalidade conjugada com um período realmente 
mais fraco no Brasil e nas outras regiões atendidas pela empresa. 

 seria 

 

Fonte: Gerdau 

 

  

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

4T
10

2T
11

4T
11

2T
12

4T
12

2T
13

4T
13

2T
14

4T
14

2T
15

4T
15

2T
16

4T
16

2T
17

4T
17

2T
18

4T
18

2T
19

4T
19

R$
 M

ilh
õe

s

Figura 1: EBITDA Trimestral Consolidado 
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Gerdau - Resumo dos Resultados Projetados
R$ milhões 2017 2018 2019E 2020E 2021E
Receita Líquida 36.918 46.159 40.104 41.812 43.861
Lucro Bruto 3.605 6.149 4.373 5.579 5.851
Despesas Operacionais -1.636 -1.698 -1.259 -1.466 -1.492

Desps. Gerais, Administrativas e com Vendas -1.655 -1.670 -1.441 -1.466 -1.492
Outras Rec. (Desp.) Operacionais 19 -28 182 0 0

Resultado Operacional (EBIT) 1.969 4.452 3.114 4.113 4.359
Result. Financ. Líquido -1.513 -1.890 -1.551 -1.532 -1.360
Equivalência Patrimonial -35 10 -5 40 40

Resultado Antes do I. R e C. Social -43 2.157 1.559 2.621 3.049
I.R e Contr. Social -295 169 -309 -655 -762

Resultado Líquido -339 2.326 1.250 1.966 2.287
Lucro por Ação -0,27 1,86 1,00 1,57 1,82
EBITDA 4.321 6.657 5.706 6.756 7.089
Margem Bruta 9,8% 13,3% 10,9% 13,3% 13,3%
Margem EBITDA 11,7% 14,4% 14,2% 16,2% 16,2%
Margem Líquida -0,9% 5,0% 3,1% 4,7% 5,2%
Fonte: Gerdau e Planner Corretora
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo 
Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. 
Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio. 

Mario Roberto Mariante, CNPI*  
mmariante@plannercorretora.com.br  
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Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e 
projeções referem-se à data presente e estão sujeitas às mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações 
utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram 
independentemente conferidas e nenhuma garantia expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou 
redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. 
 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem 
a expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na 
sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18:  
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus 
valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 
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